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ABSTRAK 

 

Purba, Juwita. 2020. Struktur Naratif dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke  

Bumi karya Boy Candra: Perspektif Naratologi A.J. Greimas. Skripsi 

Sastra (S-1). Yogyakarta: Program studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra 

Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.  

 

Skripsi ini mengkaji Struktur Naratif dalam Novel Seperti Hujan yang 

Jatuh ke Bumi karya Boy Candra: Perspektif Naratologi A.J. Greimas. Novel 

Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi yang bergenre populer ini memiliki struktur 

naratif sebagai unsur estetika yang sangat kuat. Maka, latar belakang yang dibahas 

di dalam penelitian ini adalah struktur naratif yang terdapat di dalam novel 

tersebut.     

 

Berkaitan dengan pernyatan di atas, penelitian ini menggunakan teori 

struktur naratif A.J Greimas, yang meliputi struktur aktansial, struktur fungsional, 

dan poros semantik untuk diterapkan dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke 

Bumi karya Boy Candra. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dalam 

mengumpulkan data. Pengolahan data yang digunakan dalam analisis data adalah 

metode formal (struktural). Kemudian, hasil analisis data yang disajikan 

menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  

 

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Pertama, 

ditemukannya empat konflik dalam struktur aktansial yaitu (1) struktur aktansial 

Juned dan Elya, (2) struktur aktansial Juned dan Nara, (3) struktur aktansial Kevin 

dan Nara, serta (4) struktur aktansial Tiara dan Kevin. Dari kajian struktur 

aktansial ini diketahui motif penceritaan dalam mengetahui aktan dan fungsi 

berdasarkan penceritaan dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya 

Boy Candra. Kedua, dalam penelitian ini ditemukannya juga empat struktur 

fungsional yaitu (1) struktur fungsional Juned dan Elya, (2) struktur fungsional 

Juned dan Nara, (3) struktur fungsional Kevin dan Nara, serta (4) struktur 

fungsional Tiara dan Kevin. Dari kajian ini dirumuskan peran subjek dalam 

melaksanakan tugas dari pengirim yang terdapat dalam fungsi aktan. Struktur 

fungsional ini juga berfungsi sebagai alur dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh 

ke Bumi karya Boy Candra. Ketiga, penelitian ini juga merumuskan poros 

semantik yaitu (1) poros semantik Juned dan Elya, (2) poros semantik Juned dan 

Nara, (3) poros semantik Kevin dan Nara, serta (4) poros semantik Tiara dan 

Kevin. Dari kajian poros semantik ini dirumuskan adanya (1) poros pencarian 

yang akan dicapai subjek, (2) poros kekuatan yang membantu subjek 

mendapatkan objek, dan (3) poros komunikasi yang keinginan pengirim untuk 

mendapatkan objek dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya Boy 

Candra.  

Kata kunci : Struktur naratif, struktur aktansial, struktur fungsional, poros     

semantik.  
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